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ለኢንዱስትሪው  መደላድል … 
ተስፋዩ ለማ  

06/02/14 

 

ኢትዮጵያ በድህነት ስትማጥ ህዝቦቿ ለስደት፣ ለእርስ በርስ ጦርነትና ለረሃብ 

ተዳርገው ዓመታት አልፈዋል። በአፄው ዘመንም ሆነ በሰው በላው የደርግ አገዛዝ 

ስለሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ አይታሰብም ነበር። አገሪቱ በድህነት ተዘፍቃ 

የጦርነት ነጋሪት ከመሆንም አልፎ አገር በምን መልክ ታድጋለች? ኢኮኖሚዋ 

እንዴት ያድጋል? ሕዝቦቿንስ እንዴት ተጠቃሚ ማድረግ ይቻላል? የሚል እሳቤ 

አልነበረም። ሁሌ ወደታች እንጂ ወደላይ ለመሄድ ሃሳቡም ተግባሩም ስላልነበረ 

ኢትዮጵያውያን ለከፋ ኑሮ ተዳርገው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው።  

 

የደርግን ሥርዓት ለመደምሰስ በተደረገው መራራ ትግልና በኋላም በተገኘው 

የግንቦት ሃያው ድል ምክንያት የአገሪቱ ገጽታ ተለውጦ የልማት መስመሩ 

ተጠናክሮ በየደረጃው ሕብረተሰቡን ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ይገኛል። ድህረ 1983 

በአገራችን በተዘረጋው የልማት አቅጣጫ መሠረት የአገሪቱ ሃብት የሆኑትን 

መሬትና የሰው ሃይልን በማቀናጀት የግብርና ልማቱን ማሳደግ እንደ አቅጣጨ 

ተቀምጦ እየተሰራበት ይገኛል።  

 

የግብርና  ምርትንና ምርታማነትን በማሳደግ ዘመናዊ የእንስሳት እርባታን በማሳደግ 

የአርሶና የአርብቶ አደሩን ህይወት በመሠረታዊነት መቀየርን መሠረት አድርጎ 

የተንቀሳቀሰው የኢህአዴግ መንግሥት ፍሬው እየጎመራ ለውጡ በራሱ እየመሰከረና 

እያፈጠጠ በመምጣቱ የፖሊሲዎቹና የስትራቴጂዎቹ ትክክለኛነት ወዳጅ ቀርቶ 

ጠላት መመስከር ጀምሯል።  

 

የግብርና ምርትን በማስፋፋት ግብርናው ለኢንዱስትሪው ጥሬ እቃ እንዲያቀርብ 

በማድረግና የአርሶና አርብቶ አደሩ ኑሮ እየተሻሻለና ገቢው እያደገ እንዲሄድ 

በማድረግ ለኢንዱስትሪው የአገር ውስጥ ገበያን በማስፋት ሁለቱ እርስ በርስ 
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ተደጋግፈው የአገሪቱን እድገት እንዲያፋጥኑ ለማድረግ የታቀደው የግብርና መር 

የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ውጤታማ እየሆነ መጥቷል። በዚህ መልክ ግብርና 

መር የሆነ የኢንዱስትሪ ልማትን የማጎልበት ተግባር ከተጀመረ ዓመታት 

ተቆጥረዋል። ባለፉት ሃያ ሦስት ዓመታት የተተገበረውና በተለይም ከ1993 ዓ/ም 

ወዲህ ተጠናክሮና በህዝብ እንዲሰርጽ ተደርጎ መሥራት ከተጀመረ ወዲህ አመርቂ 

ውጤት እያመጣ ይገኛል። በተከታታይ ዓመታት በተመዘገበው ፈጣን የኢኮኖሚ 

እድገት በመበረታታት ከ2003 ዓ/ም መተግበር የጀመረው የአምስት ዓመት 

የእድገትና ትራንስፎርማሽን እቅድ ለኢንዱስትሪው መሪነት መሠረት መጣል 

የሚያስችሉ ትላልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን በመንደፍ እስካሁን ድረስ ሲተገበር 

ቆይቷል።  

 

ለኢንዱስትሪው የኢኮኖሚ መሪነት መሠረት መጣል ከፍተኛ ፋይዳ ካላቸው 

ትላልቅ ፕሮጀክቶች አንዱ የስኳር ልማት ፕሮጀክት ይገኝበታል። አገሪቱ ለሸንኮራ 

አገዳ ተስማሚ አየር፣ ሰፋፊ የእርሻ ቦታዎችና በቂ የመስኖ ውሃ ያላት በመሆኑ 

የስኳር ምርትን በሰፊው በማምረት ኤክስፖርት መር የሆነው የኢንዱስትሪ ልማትን 

ማጠናከር እንደሚቻል በተያዘው እምነት መሠረት በዘርፉ ከፍተኛ በጀት ተመድቦ 

እየተሰራ ይገኛል።  

 

እንደሚታወቀው ቅድመ 1993 የነበረው የስኳር ምርት ለአገሪቱ ፍጆታ የማይበቃ 

ከመሆኑም በላይ የነበሩት ፋብሪካዎች ጊዜ ያለፈባቸውና በብዙ ድካም አነስተኛ 

ምርት የሚሰጡ ነበሩ። በጥቂቱ ለማስታወስ ያህል በአገሪቱ የመጀመሪያው የስኳር 

ፋብሪካ በ1946 ዓ.ም በወንጂ በዴች ኩባንያ ሲጀምር አምስት ሺህ ሄክታር የሸንኮራ 

አገዳ ማልሚያ መሬት በመረከብ  በዓመት 70 ሺህ ቶን አገዳ የመፍጨት አቅም  

ኖሮት በመጋቢት  ወር 1946 ዓ.ም  ስኳር ማምረት መጀመሩን የታሪክ ማህደራት 

ያሳያሉ።   

 

ከዚያም በዓመት ከ70 እስከ 80 ሺህ ቶን አገዳ የመፍጨት አቅም ይዞ የሸዋ ስኳር 

ፋብሪካ በ1955 ዓ.ም ተቋቋመ። ከሁለት ዓመታት በኋላም የመተሐራ ስኳር ፋብሪካ  
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መገንባቱንና ምርት መጀመሩ ይታወቃል። የእነዚህ ፋብሪካዎች ድምር ምርት 

በጣም አነስተኛ ስለነበር  የህዝቧን ፍላጎት ማርካት የተቻለበት ሁኔታ አልነበረም።  

 

ሰው በላው የደርግ ሥርዓት ተደምስሶ በኢትዮጵያ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መንግሥት ከተመሰረተ በኋላ በተደረገው ሁለንተናዊ ልማት ዘርፉም ከላይ 

በተገለጸው አግባብ የተለየ ትኩረት ተሰጥቶት አገሪቱ በስኳር ልማት ረገድ ያላትን  

ሃብት በመለየትና ጥናቶች በማድረግ  ዘርፉን ለመለወጥ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል።  

 

በመጀመሪያ ደረጃ የወንጂ ስኳር ፋብሪካ በደንብ ቁጥር 88/85 መተሐራ በደንብ 

ቁጥር 88/85 ወንጂ ሸዋ በደንብ ቁጥር 199/86 ፊንጫ ራሣቸውን የቻሉ 

የመንግሥት የልማት ድርጅቶች በማድረግና መጀመሪያ  “የኢትዮጵያ ስኳር 

ኢንዱስትሪ ድጋፍ ሰጪ ማዕከል አክስዮን ማህበር” ከዚያም “የኢትዮጵያ ስኳር 

ልማት ኤጀንሲ” በሚል የስኳር ፋብሪካዎቹን በመቆጣጠር፣ በፕሮጀክት ልማት፣ 

በምርምር፣ በሥልጠናና በግብይት ረገድ ድጋፍ እንዲሰጡ ተደርጓል። መንግሥት 

የአገሪቱን ኢኮኖሚ በዘላቂነት ለማሳደግ በሚያደርገው ጥረት የስኳር ልማት 

ፕሮጀክቶች ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ከምን መነሻ ነው? የሚል ጥያቄ ማየቱ 

ለግንዛቤ ይጠቅም ይሆናል። እነዚህ መነሻዎች በርካቶች ናቸው። ሆኖም ግን 

ዋናዋናዎቹን ጠቁሞ ማለፍ ይጠቅም ይሆናል። 

 

የመጀመሪያው የአገራችን ኢኮኖሚ ከዓመት ዓመት በፈጣን ሁኔታ እያደገ መምጣቱ  

ነው። የአገሪቱ ኢኮኖሚ በቀጣይነት ያደገ መምጣቱ የሕብረተሰቡን ተጠቃሚነት 

እያሳደገው መጥቷል። በዚህ ምክንያት ስኳርን የሚጠቀመው ሕብረተሰብ ቁጥር 

እያደገ ከመምጣቱም በላይ ከስኳር ጋር የተያያዙ ፋብሪካዎችና የንግድ ሥራዎች 

እየተበራከቱ በመምጣታቸው ይህንን ፍላጎት የሚመልስ ምርት ማቅረብ ማስፈለጉ 

ነው። መንግሥት የዚህ ፍላጎት ማደግ በመገንዘብ ፍላጎቱን ለማሟላት ሲል 

በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ስኳርን ከውጭ በማስገባት በተወሰነ ደረጃ ለማረጋጋት 

ጥረት እያደረገ ጎን ለጎን ደግሞ ዘላቂ መፍትሄ የሚያገኝበትን ልማት ማስፋፋቱን 

መቀጠል ወሳኝ ሆኖ መገኘቱ ሌላው መነሻ ነበር።  
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ይህንን ከተለያዩ አገራት ኤምፖርት የሚደረገውን የስኳር ምርት በአገር ምርት 

ለመተካትና ለዚህ የሚመደበውን ከፍተኛ ወጪ ለሌላ ልማት ለማዋል የተያዘው 

አቅጣጫም ሌላው መነሻ  ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ አገሪቱ ለስኳር ምርት 

ያላት አቅም ከፍተኛ በመሆኑና በዓለም ደረጃ ያለው ሁኔታ ሲታይ ደግሞ የስኳር 

ምርት ሰፊ  ገበያ ያለው በመሆኑ ኤክስፖርት መር የሆነውን የኢንዱስትሪ ልማት 

ለማጠናከር ዘርፉ ድርሻውን እንዲወጣ ለማድረግ ነው። አገሪቱ የግብርና መር 

ኢኮኖሚውን በኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመተካት ለምታደርገው ሁለንተናዊ 

የልማት እንቅስቃሴ ዘርፉ የሚኖረውን ሚና ባግባቡ ለመጠቀም የሚያስችል 

መደላድል መፍጠርና ወደ ጥቅም መለወጥም ሌላው መነሻ እንደሆነ በርካቶች 

ይናገራሉ።  

 

በአገሪቱ የነበሩትን ፋብሪካዎች በማስፋፋትና ይዞታቸውን  በማሻሻልና በማጠናከር 

በዘመናዊ ቴክኖሎጂና የሰለጠነ የሰው ሃይል በማደራጀት ከዚሁ ጎን ለጎን አዳዲስ 

ፋብሪካዎችን በማቋቋም የተያዘውን እቅድ ዳር ማድረስ ይቻላል በሚል ጠንካራ 

መንፈስ ርብርብ በመደረግ ላይ ይገኛል። የአገራችን የስኳር ፋብሪካዎቹን በአለም 

ገበያ በዋጋና በጥራት ተወዳዳሪ ሆነው ለአገሪቱ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሪ ገቢ 

ለማምጣት አመች የልማት ዘርፍ ሆኖ በመገኘቱ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ።  

 

በእነዚህ መነሻዎች መንግሥት ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠቱ የዘርፉን 

የልማት እንቅስቃሴ ለመምራትና ለማስፈጸም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ 

ቁጥር 192/2003 የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ተቋቁሞ ኃላፊነቱን በመወጣት ላይ 

ይገኛል፡፡ መንግሥት የህዝብን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ፍትሃዊ የሆነ የልማት 

ሥርጭትን በመጠቀም አስር አዳዲስ ፋብሪካዎችን ለመገንባት በሰፊ ርብርብ 

እየተሰራ ይገኛል።  

 

ኮርፖሬሽኑ የስኳር ምርትን 2 ነጥብ 25 ሚሊዮን ቶን፣ የኤታኖል ምርትን  

181,604 ሜትር ኪዩብ ለማድረስና እንዲሁም 101 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል 

ለብሔራዊ የኤሌክትሪክ ኃይል ቋት ማበርከት የሚሉት እቅዶችን አንግቦ በወንጂ 

ሸዋ፣ በመተሐራ፣ በፊንጫና በተንዳሆ ስኳር ፋብሪካዎች የነባር ስኳር ፋብሪካዎች 
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ማስፋፊያና በአዲስ መልክ የሚገነቡ የማስፋፊያ ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ማጠናቀቅና 

በተጨማሪ አሥር አዳዲስ ስኳር ፋብሪካዎችን በመትከል በእድገትና 

ትራንስፎርማሽን የዕቅድ ዘመን  የአገሪቱን የስኳር ፍላጎት በማሟላት 1,246,000 

ቶን ስኳር ኤክስፖርት ለማድረግ እየሰራ ይገኛል። ኮርፖሬሽኑ በነባሮቹና አዲስ 

በሚገነቡ የስኳር ፋብሪካዎች 137,464 ሜትር ኪዩብ ኬሮሲንና 44,340 ሜትር 

ኪዩብ ኤታኖል በማምረግት አገራችን ለዚህ የምታወጣውን የውጭ ምንዛሪ ለመቀነስ 

አቅዶ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡  

 

አገሪቱ ካለት በመሰኖ ሊለማ የሚችለው መሬት ውስጥ ከ500,000 ሺህ ሔክታር 

የሚበልጠው ለሸንኮራ አገዳ ልማት ማዋል እንደሚቻል ጥናቶች ያሳያሉ። ጥናት 

ታውቋል፡፡ በዚህ መሠረት በአምስት ዓመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

ዘመን ጥናት ከተካሄደባቸው ቦታዎች መካከል በጣና በለስ በ75,000 ሄክታር ላይ 

የሚለማን የሸንኮራ አገዳ መሬት የሚጠቀሙ እያንዳንዳቸው በቀን አስራ ሁለት ሺህ 

ቶን አገዳ መፍጨት የሚችሉ ሦስት የስኳር ፋብሪካዎች በመገንባት ላይ ይገኛሉ።  

 

በደቡብ ኦሞ ደግሞ ኦሞ-ኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት በ175,000 ሄክታር የሸንኮራ 

አገዳ መሬት ላይ በመንተራስ ስድስት የስኳር ፋብሪካዎችን ለመገንባት ታቅዶ 

በትግበራ ላይ ይገኛል፡፡  

 

በወልቃትም በተመሳሳይ መልኩ በ50,000 ሄክታር መሬት ላይ የሚለማ የሸንኮራ 

አገዳ የሚጠቀም በቀን 24 ሺህ ቶን አገዳ መፍጨት የሚችል አንድ የስኳር ፋብሪካ 

እንዲሁም በአፋር ክልል በከሰም ስኳር ልማት ፕሮጀክት አማካኝነት በ20,000 

ሄክታር መሬት ላይ የሚለማ የሸንኮራ አገዳ ተጠቅሞ በቀን 10 ሺህ ቶን አገዳ 

መፍጨት የሚችል አንድ ስኳር ፋብሪካ በአጠቃላይ አሥር ስኳር ፋብሪካዎችን 

ለመገንባት የሚያስችል ሰፊ ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡  

 

የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካም በ1998 ዓ.ም የተጀመረና በ50,000 ሄክታር መሬት ላይ 

የሚለማ የሸንኮራ አገዳ ተክል ልማት የሚካሄድበት ፕሮጀክት ነው፤ በሙሉ አቅሙ 

ለ42,000 ዜጎች የሥራ እድል ይፈጥራል። ኩራዝ ስኳር ልማትፕሮጀክት ኩራዝ 
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ስኳር ልማት ፕሮጀክት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በደቡብ ኦሞ 

ዞን የሰላማጎ እና የኛንጋቶም ወረዳዎች፣ በቤንች ማጂ ዞን የሱርማ እና 

የሜኢኒትሻሻ ወረዳዎች እንዲሁም በካፋ ዞን የዴቻ ወረዳ የተመረጡ አካባቢዎች 

የሚካሄድ ነው፡፡ በነባር የስኳር ፋብሪካዎች የተገነቡና በመገንባት ላይ ያሉ የስኳር 

ፋብሪካዎችን እንደዚሁም በቀልቃይት፣ በጣና በለስ፣ በኦሞ ኩራዝ የሚገነቡ አዳዲስ  

ፋብሪካዎች በድም ሲተታዩ አገሪቱ በአምስት አመቱ የእድገትና ትራንስፎርማሽን 

እቅዱ ለእንዱስትሪው መሪነት መሰረት ለመጣልና መደላድል በማበጀት ረገድ 

ያላቸው ፋይዳ የጎላ ነው። በዚህ መልክ የስኳር ልማትን ለማፋጠን የሚገነቡ 

ፋብሪካዎች በዋና የምርቱ ጥሬ እቃ ሆኖ የሚያገለግለው የሸንኮራ አገዳ ምርት 

በግብርና ልማት የሚቃኝ ይሆናል።   

 

ፋብሪካዎቹ በራሳቸው የሚያለሟቸው ሰፋፊ መሬቶችን በመያዝ የሾንኮራ አገዳን 

በማምረት መጠቀም በሌላ መልኩ ደግሞ በአካባቢው የሚገኙ አርሶና አርብቶ 

አደሮች የሸንኮራ አገዳ እያመረቱ ለፋብሪካ በማቅረብ የአካባቢው ሕብረተሰብ ኑሮን 

ለማሻሻልና ገቢውን በማሳደግ ጎን ለጎን የኢንዱስትሪ ምርት ፍላጎቱ በገቢው ልክ 

እንዲያድግ በማድረግ የእንዱስትሪውን ገበያ ማስፋትና ማስተሳሰር በመፍጠር 

ውጤታማ የመሆን ትግባር እየተከናወነ ይገኛል።  

 

ፋብሪካዎቹ ያሉባቸው አካባቢዎች ባለፉት ሥርዓታት ትኩረት ያልተሰጣቸው 

የአርብቶ አደር አካባቢዎች በመሆናቸው የአርብቶ አደሩ ኑሮ የከብትን ጭራ 

ተከትሎ ከመዞር ይልቅ የተወሰነ የእኔ የሚለው መንደር ኖሮት እንስሳቱን 

በፋብሪካዎቹ ተረፈ ምርት እያረባና እያደበለ እንዲሁም በፋብሪካዎቹ ልጆቹ 

ተቀጥረው የሚሰሩበትን አመች እድል በማግኘት ተጠቃሚነቱ እየጎለበተ እንዲሄድ 

በተደረገው ጥረት ተጨባጭ ለውጥ መምጣት ችሏል። 

 

እነዚህ ትላልቅ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች አገሪቱ የኢንዱስትሪ መሪነቱን መሠረት 

ለመጣል እያደረገች ባለው ጥረት ከሌሎች ሜጋ ፕሮጀክቶች ጋር በመቆራኘት 

በሚሰጡት አጠቃላይ አገራዊ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከፍተኛ መደላድል በመፍጠር 

ረገድ የጎላ ፋይዳ ይኖራቸዋል።  
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ከዚሁ ጎን ለጎንም ፋብሪካዎቹ በሚገነቡባቸው አካባቢ የሚገኙ ሕዝቦችን አኗኗር 

በመቀየር ረገድ የሚጫወቱት ሚና ወሣኝ ነው።   

በአፋር ክልል በተንዳሆ፣ በደቡብ ሕዝቦች ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት በኩራዝ 

ኦሞና በትግራይ ክልል በወልቃይት በመገንባት ላይ ያሉት አዳዲስ የስኳር ልማት 

ፕሮጀክቶች ይህንን የሕብረተሰቡን ተጠቃሚነት በተጨባጭ እያስመሰከሩ የመጡ 

ናቸው።  

 

ምንም እንኳን የአገሪቱን ልማት የማይፈልጉ አንዳንድ ወገኖች የዓለምን 

ሕብረተሰብ ለማደናገርና የአገሪቱን ገጽታ ለማጥቆር የተለያዩ መሠረተ ቢስ ሃሳቦች  

በማንሳት ለህዝቦች የሚያስቡና ለሰብዓዊ መብት መከበር የቆሙ በማስመሰል 

በልማቶቹ ላይ ያነጣጠሩ አፍራሽ ተግባራት እየፈጸሙ ቢሆንም ሕብረተሰቡ 

ከሁሉም በላይ ልማቱን በቅርበት የሚያየውና ተጠቃሚነቱንም እያረጋገጠለት 

መሆኑን በመረዳት የሚቀበለው ባይሆንም እነዚህ ወገኖች ከተለያዩ ጉዳዮችና 

ወቅታዊ ክስተቶች ጋር በማስተሳሰር ልማቱን ለማደናቀፍ ጥረት ከማድረግ 

አልተቆጠቡም።  

 

በዚህ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ መፍጠር የሚቻለው በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች 

እየተገነቡ ያሉትን የስኳር ልማት ፕሮጀክቶችን ማየት አስፈላጊነት ቀላል 

እንዳልሆነ በመገንዘብ ከእያንዳንዱ የስኳር ልማት ፕሮጀክት የተሰበሰበ መረጃን 

መሠረት በማድረግ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶቹን አገራዊ  ፋይዳ፣ በአሁኑ ወቅት 

የሚገኙበት ደረጃ፣ ከልማት ፕሮጀክቶቹ ተያይዞ እየተነሱ ባሉ መሠረተ ቢስ ክሶችና 

በአካባቢው የሚኖሩ ነዋሪዎች ተጠቃሚነትና ልማቱን ለማፋጠን እያደረጉ ያለውን 

ጥረት በሚመለከት በቀጣይ ተከታታይ ጽሁፎች እናቀርባለን።  


